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Бурмака, Марія. ”Що не в змозі робити держава, маємо робити 

ми!” / Марія Бурмака ; інт-ю зап. Людмила Солодчук // Охорона праці. – 
2020. – № 12. – С. 4-8. 

Актуальне інтерв’ю про безпеку на роботі та в житті. 
 
Чеберячко, Сергій. Найкращі практики з безпеки: оберіть свою / 

С. Чеберячко // Охорона праці. – 2020. – № 12. – С. 10-13. 
Що менше виробничий процес залежить від людини, то він 

ефективніший і безпечніший. Саме тому особливу популярність у світі 
мають працеохоронні практики, спрямовані на зменшення впливу 
людського чинника. 

 
Годнєв, Євгеній. Практика інтеграції систем менеджменту / 

Є. Годнєв // Охорона праці. – 2020. – № 12. – С. 14-17.  
Ефективні шляхи мотивації персоналу до змін для загального успіху 

компанії. 
 
Смолярчук, Стас. Як мотивувати працівника до безпечної праці / 

С. Смолярчук // Охорона праці. – 2020. – № 12. – С. 18-19. 
Про способи підкріплення й підсилення мотиву безпеки в працівників. 
 
Бунєєв, Тарас. Імідж - понад усе / Т. Бунєєв // Охорона праці. – 2020. 

– № 12. – С. 20-23.  
Образ інженера з ОП, який спонукатиме до безпечної поведінки. 
 
Колесник, Сергій. Удосконалюємо виробничий і навчальний 

процеси / С. Колесник // Охорона праці. – 2020. – № 12. – С. 24-25. 
Рецепт ефективності від МСП «НІКА-ТЕРА»: модернізація + навчання. 
 
Варення, Григорій. Навчання – результат псільних зусиль 

керівника та працівників / Г. Варення // Охорона праці. – 2020. – № 
12. – С. 26-28.  

Головні вимоги, щоб завжди залишатися затребуваними на ринку 
праці.  

 
Федоренко, Микола. Уроки державної мови: навчальний заклад і 

навчальний центр / М. Федоренко // Охорона праці. – 2020. – № 12 – 
С. 30-31. 

Особливості вживання цих термінів у нормативних документах. 
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Кожухар, Олександр. Роботи під напругою. Досвід компанії 
ДТЕК Мережі / О. Кожухар, М. Пантюшенко // Охорона праці. – 2020. 
– № 12. – С. 32-34. 

Про переваги впровадженого передового методу. 
 
Єременко, Наталія. Пічник - твій помічник / Н. Єременко, О. Ярмак, 

Н. Гончарова // Охорона праці. – 2020. – № 12. – С. 36-37.  
Користувачам газових приладів та печей – про безпеку під час 

опалювального сезону. 
 
Колесник, Сергій. Котельня на даху - вигідно і безпечно / 

С. Колесник // Охорона праці. – 2020. – № 12. – С. 38-41.  
Про переваги й особливості дахових котелень і правила їх 

улаштування та експлуатації. 
 
Цопа, Віталій. Катастрофа маршала Нєдєліна / В. Цопа // Охорона 

праці. – 2020. – № 12. – С. 42-44.  
Як людський чинник та невміння оцінювати ризики небезпек і керувати 

ними спричиняють трагічні події. 
 
Колесник, Сергій. Розслідування COVID-19 - досвід інженера з ОП 

/ С. Колесник // Охорона праці. – 2020. – № 12. – С. 46-49.  
Алгоритм розслідування гострого профзахворювання. 
 
Фесан, Володимир. Питання доплат рухається по колу / 

В. Фесан // Охорона праці. – 2020. – № 12. – С. 50.  
Проблеми працівників із немедичною освітою, які тестують населення 

щодо COVID-19. 
 
Фандєєв, Олександр. Де лікують, там і інфікують / О. Фандєєв // 

Охорона праці. – 2020. – № 12. – С. 51-53. 
Безсимптомні носії – ахіллесова п’ята боротьби з пандемією. 
 
Якименко, Зінаїда. Штрафи за мобінг (цькування) на роботі / 

З. Якименко // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : 
додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 12. – С. 9. 

У законопроєкті щодо протидії та запобігання дискримінації визначено 
поняття мобінгу та передбачено встановлення адміністративної 
відповідальності. 
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Робота з медичним киснем вимагає обережності! // Охорона праці. 
На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона 
праці". – 2020. – № 11. – С. 10-17. 

Методичні рекомендації щодо безпечної експлуатації балонів та 
систем трубопроводів з киснем від Держпраці. 

 
Богданова, Ольга. COVID-19: настанови щодо оцінки ризику / 

О. Богданова // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці: 
додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 12. – С. 18-28. 

Рекомендації від Інституту професійного здоров’я та безпеки IOSH 
(Велика Британія) щодо проведення оцінки ризику впливу COVID-19. 
Орієнтовна оцінка ризиків поширення захворювання COVID-19 на 
виробничому підприємстві. 

 
Цопа, Віталій. Хронологія катастрофи маршала Нєдєліна / В. Цопа 

// Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до 
журналу "Охорона праці". – 2020. – № 12. – С. 29-49. 

Наймасштабніші світові аварії в ракетно-космічній галузі. Докладний 
аналіз причин катастрофи маршала Нєдєліна (ракети Р-16) з погляду 
керування ризиками. 

 
Підвищуємо безпеку гірничих робіт / О. Чередниченко, В. Рясний, 

О. Лисак, Ю. Рум’янцев, І. Євстратенко // Охорона праці. На допомогу 
спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. 
– № 12. – С. 50-57. 

Вітчизняні науковці знайомлять з розробками спецобладнання для 
ведення аварійно-рятувальних, ремонтно-відновлювальних робіт у 
шахтах. 
 


